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Deel 1: ‘Het moois dat we delen’ van Ish Ait Hamou 
De jonge vrouw Soumia is net vrij uit de gevangenis en probeert met de moed der wanhoop 
een nieuw leven op te bouwen. Ze houdt zich bijna onzichtbaar, ook voor haar stille 
Marokkaanse vader en haar elfjarig broertje dat graag voetbalt. Via haar job bij een 
plaatselijke kruidenier leert ze de rouwende weduwnaar Luc kennen. Er ontstaat moeizaam 
enig contact, maar dan wordt het de man duidelijk wie Soumia is. Hun levens blijken 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Het moois dat we delen’ is een rauwe maar ook uiterst 
actuele en hoopgevende roman over samenleven en de verbinding tussen 
gemeenschappen. 
 
‘Het moois dat we delen’ van Ish Ait Hamou. 8 braillebanden, boeknummer 17422. Dit boek 

is ook beschikbaar in luistervorm. Speelduur 6 uur en 17 minuten. Boeknummer 28151. 

Deel 2: ‘De kaarten van je leven: 13 manieren om van 
een tegenslag een kans te maken’ van Marc 
Herremans 
Al te vaak focussen we op de slechte kaarten die ons zijn toebedeeld en vergeten we te 
kijken naar de troefkaarten die we wel nog in handen hebben. Triatleet Marc Herremans leert 
u aan de hand van zijn eigen levensverhaal hoe u anders kunt leren omgaan met 
tegenslagen en zo kunt groeien. Hij toont hoe u positief kunt omgaan met onverwachte 
veranderingen, laat u ontdekken wat écht belangrijk is in het leven en bewijst dat u van 
tegenslagen wel degelijk uw kracht kunt maken. 
 
‘De kaarten van je leven’ van Marc Herremans: 13 manieren om van een tegenslag een kans 
te maken.’ 4 braillebanden. Boeknummer 17095. Dit boek is ook beschikbaar in luistervorm. 
Speelduur 3 uur en 12 minuten. Boeknummer 25383. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Chris Van Camp. De kus van Dabrowski : hoe het 'pijnkabinet' van een onecht kind een 
schatkamer werd. Een vrouw met een traumatische jeugd als onecht kind herkent haar 
problematiek dankzij de inzichten van de inmiddels vergeten Poolse psychiater Kazimierz 
Dabrowski (1902-1980). 7 braillebanden. Boeknummer: 17416. 
 
Eva Fastag. De laatste getuige : hoe ik de Dossin Kazerne en de Holocaust overleefde. 
Persoonlijk relaas van een Belgisch-joodse vrouw (1917) die de Shoah overleefde en verzet 
pleegde tegen de Duitsers. 8 braillebanden. Boeknummer: 17418. 
 



 

Ewoud Sanders. Franse les : een jongen over zijn eerste liefde. Autobiografische novelle, 
waarin Thijs zich afvraagt wie hij was toen hij in zijn docente kunstgeschiedenis en 
handenarbeid zijn eerste liefde ontmoette. 5 braillebanden. Boeknummer: 45068. 

2: Chicklit  

Kaat De Kock. Daar gaat de bruid. Een jonge vrouw krijgt twijfels over haar geplande 
huwelijk en besluit het af te blazen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17403. 
 

Sophie Kinsella.Voor wat, hoort wat. Fixie Farr is een jonge vrouw die voortdurend voor 
iedereen van alles oplost en daardoor slecht voor zichzelf zorgt, totdat er iets gebeurt 
waardoor alles verandert.15 braillebanden. Boeknummer: 17315. 
 
Jane Fallon. Even goede vrienden. Wanneer een vrouw vanuit New York haar verloofde in 
Londen een verrassingsbezoek wil brengen, blijkt ze in een klap haar verloofde, haar baan 
en beste vriendin kwijt te zijn, maar ze heeft genoeg veerkracht om op haar eigen wijze terug 
te slaan. 15 braillebanden. Boeknummer: 17396. 
 
Astrid Harrewijn. Daar heb je vrienden voor. Vormt samen met Drie vrienden, een huis (deel 
1) en Vrienden voor het leven (deel 3) een trilogie. Joost, de verstrooide kunsthistoricus, 
vindt het tijd voor een kind. Maar was daar niet ook een vrouw bij nodig? 15 braillebanden. 
Boeknummer: 43547. 

3: Columns 

Sylvia Witteman. We zijn hier niet in China. Columns verschenen eerder in de Volkskrant. 
Gebundelde columns met een hedendaagse blik op het leven als moeder van drie kinderen, 
de stad Amsterdam en bezoekjes aan de supermarkt. 9 braillebanden. Boeknummer: 44428. 
 
Frits Abrahams. Met de kat naar bed. Columns over de ervaringen van de auteur met katten. 
8 braillebanden. Boeknummer: 44730. 

4: Detectives 

Christian De Coninck. Dodensteeg. Deel 3 van de Lodewijk Pynaert-reeks. Kolonel Pynaert 
en zijn ordonnans De Cruyenaere moeten bij een nieuwe naoorlogse elite-eenheid van de 
politie verschillende moordzaken oplossen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17420. 
 
Toni Coppers. Niets is ooit : een Liese Meerhout-thriller. Bekroond met de Hercule 
Poirotprijs. Nadat de vader van een communicatieadviseur is verongelukt, blijkt dat diens 
vriend betrokken is bij het vervalsen van Afrikaanse kunst. 9 braillebanden. Boeknummer: 
17338. 
 
Pieter Aspe. Van In. Episode 2. Commissaris Van In wordt gevraagd een onderzoek in te 
stellen naar de kort op elkaar volgende doden in een rusthuis. 11 braillebanden. 
Boeknummer: 17349. 
 
Robert Bryndza. Het meisje in het ijs. Rechercheur Erika Foster ontdekt een verband tussen 
verschillende moordzaken maar wordt van hogerhand tegengewerkt in haar onderzoek. 19 
braillebanden. Boeknummer: 44081. 
 
Peter Römer. De Cock en de dood van een kerkrat. De Cock en Vledder krijgen 2 moorden 
op te lossen, die met elkaar verband houden. 7 braillebanden. Boeknummer: 44120. 



 

 
Peter Römer. De Cock en de zwarte weduwe. De Cock onderzoekt de 'vermoedelijke moord' 
op zijn vroegere collega Cor Huidekooper. 7 braillebanden. Boeknummer: 44600. 
 
Toni Coppers. Het vergeten meisje : een Liese Meerhout-thriller. Als commissaris Liese 
Meerhout de hypnosesessies van haar vriendin Camila bijwoont waarin duistere 
jeugdherinneringen naar boven komen, ontdekt ze dat Camila's leven in gevaar is. 13 
braillebanden. Boeknummer: 17395. 
 
Luc Deflo. Versmachtend verlangen. Rechercheurs Dirk Deleu en Nadia Mendonck moeten 
een reeks gruwelijke misdaden oplossen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17405. 
 
Samuel Bjørk. De jongen in de sneeuw : een Holger Munch thriller. Een opsporingsteam van 
de politie in Oslo gaat onder leiding van rechercheur Holger Munch, die geassisteerd wordt 
door rechercheur Mia Krüger, de moord op een jonge ballerina oplossen. 16 braillebanden. 
Boeknummer: 44157. 
 
Hans Dooremalen. Descartes in Amsterdam : filosofische detective. De filosoof Descartes 
probeert, met hulp van enkele mensen, een reeks moorden in het Amsterdam van de 
Gouden Eeuw op te lossen. 12 braillebanden. Boeknummer: 44281. 
 
Nicolien Mizee. Moord op de moestuin. Detective waarin een verbeten strijd gaande is, die 
ogenschijnlijk over een boom gaat. 9 braillebanden. Boeknummer: 44586. 
 
Jo Nesbø. Het mes. Politieman Harry Hole, die er slecht aan toe is, levert strijd op leven en 
dood met moordenaars die hem alles wat hem dierbaar is, hebben afgepakt. 27 
braillebanden. Boeknummer: 44821. 
 
Michael Connelly. In de stilte van de nacht. Detective René Ballard ontmoet de oudere Harry 
Bosch die onderzoek doet in een cold case, raakt betrokken bij zijn onderzoek en merkt dat 
de samenwerking positieve resultaten oplevert. 19 braillebanden. Boeknummer: 44834. 

5: Erotische romans 

Jodi Ellen Malpas. Mijn verlangen. Een jonge vrouw en een getrouwde man krijgen na een 
avondje stappen een relatie. 14 braillebanden. Boeknummer: 17146. 
 
Heleen Van Royen. Sexdagboek. 
Dagboeknotities van de Nederlandse schrijfster over haar seksleven met een jongere man, 
afgewisseld met enkele erotische verhalen.13 braillebanden. Boeknummer: 43804. 
 
E.L. James. De Mister. Maxim Trevelyans leven is altijd zorgeloos geweest, totdat hij het 
vermogen en de landgoederen van zijn familie erft inclusief alle bijkomende 
verantwoordelijkheden. 25 braillebanden. Boeknummer: 44682 

6: Familiekronieken 

Christian Berkel. De appelboom. Door jarenlang gedegen onderzoek in archieven te doen en 
gesprekken te voeren met zijn moeder reconstrueert een man van middelbare leeftijd zijn 
familiegeschiedenis die ruwweg plaatsvond rond de Tweede Wereldoorlog. 14 braillebanden. 
Boeknummer: 17407. 

7: Griezelromans 



 

Ransom Riggs. De kaart der dagen. Jacob ontmoet opnieuw miss Peregrine en haar 
bijzondere vrienden. Samen ontdekken ze een bunker die van Jacobs opa Abe is geweest. 
Abe had veel geheimen, waardoor Jacob geconfronteerd wordt met zijn eigen 
familiegeschiedenis. 17 braillebanden. Boeknummer: 17301. 
 
Geert Depauw. Het meisje van beneden. Wanneer de 11-jarige Charlie Klein, die met 
zichzelf, zijn ouders en zijn liefdeloze opvoeding worstelt, hulp van een mysterieus meisje 
krijgt, rijst de vraag hoe echt zij is. 12 braillebanden. Boeknummer: 17394. 

8: Historische romans 

John Meilink. Kroesvee. Als in 1687 een dorpje in het Denkyira koninkrijk wordt overvallen 
door slavenhandelaars, worden de inwoners gevangengenomen en als slaaf verkocht. 23 
braillebanden. Boeknummer: 44910. 
 
Kathleen McGowan. Het Boleyn mysterie. Journaliste Maureen Paschal probeert te bewijzen 
dat Anna Boleyn in 1536 ten onrechte ter dood werd veroordeeld, maar dan worden er 
moorden gepleegd die heden en verleden verbinden. 29 braillebanden. Boeknummer: 
45079. 

9: Ontwikkelingsromans 

Stephen King. Gwendy's knoppenkist. Als een tienermeisje van een mysterieuze man in 
Castle Rock een doos krijgt met knoppen die vernietiging kunnen veroorzaken, is dit een 
zware verantwoordelijkheid. 5 braillebanden. Boeknummer: 44612. 
 
Barry Hines. Kes. Een jongen in een Engelse mijnstreek zoekt voor alle narigheid in zijn 
directe omgeving troost in het trainen van een jonge valk. 10 braillebanden. Boeknummer: 
44649. 
 
Maryse Condé. Het onwaarschijnlijke en droevige lot van Ivan en Ivana. Ivan en Ivana zijn 
een tweeling, geboren in Guadeloupe. Hun hele leven hebben ze een uitzonderlijk sterke 
band, zo sterk zelfs dat ze bang worden voor hun eigen gevoelens. Het ‘onwaarschijnlijke en 
droevige lot' leidt ze via Ségou in Mali naar Parijs, waar hun wegen zich scheiden. 12 
braillebanden. Boeknummer: 44774. 

10: Oorlogsromans 

Michael Chabon. Maangloed. Een man vertelt op zijn sterfbed aan zijn kleinzoon over zijn 
leven tijdens en na de Tweede Wereldoorlog die in verschillende opzichten zijn leven heeft 
getekend. 23 braillebanden. Boeknummer: 42805. 
 
Elizabeth Jane Howard. Aftellen.Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog verschanst 
een Engelse familie zich op het platteland om de verschrikkingen van het oorlogsgeweld in 
Londen te ontwijken. 24 braillebanden. Boeknummer: 17081. 

11: Poëziebundels  

Peter Theunynck.Tijdrijder. Het leven mag dan een race tegen de klok zijn die niet te winnen 
valt, in Tijdrijder doet Peter Theunynck er alles aan om het verstrijken van de tijd tot staan te 
brengen. Op zoek naar vertragingsmechanismen vindt hij de liefde, de muziek en stokoude 
artefacten die zich koppig verzetten tegen het verglijden van de eeuwen. En als zelfs dat niet 
helpt, is er altijd nog de vervoering van de dans. 2 braillebanden. Boeknummer: 17337. 



 

 
Peter Holvoet-Hanssen. Blauwboek : gedichten voor de grote reuzin. Wie deze dichtbundel 
leest, wordt getrakteerd op poëtisch vuurwerk. In het universum van deze auteur wordt alles 
bij de poëzie betrokken: liedjes, sprookjesfiguren die een rol spelen in een persoonlijke 
mythologie, de gedichten die samen een reis vormen en verwijzingen naar andere dichters. 2 
braillebanden. Boeknummer: 17346. 
 
Jan Terlouw. Gedichte gedachten. De bekende thema's van de auteur komen allemaal terug 
in deze bundeling: de natuur, het leven en de liefde, kunst en politiek, vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 2 braillebanden. Boeknummer: 44290. 
 
Marieke Lucas Rijneveld. Fantoommerrie. Deze gedichtenbundel is een nieuwe verkenning 
in het universum van schrijver, dat paradoxaal genoeg aan de ene kant compleet 
onnavolgbaar is, maar aan de andere kant ook onmiddellijk herkenbaar en altijd eigen. 4 
braillebanden. Boeknummer: 44469. 

12: Politieke romans 

Andrej Platonov. Tsjevengoer : roman van een stad. Een poging in een Russische stad het 
ware communisme te stichten heeft een averechts resultaat. 20 braillebanden. Boeknummer: 
17368. 
 
Simon Bruinders. Dit is mijn land. Het moeilijke leven van bruine, Afrikaanssprekende 
mensen ten tijde van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. 13 braillebanden. Boeknummer: 
42551. 
 
Virginia Woolf. De jaren. Het leven en vooral de politieke en sociale ideeën van drie 
generaties van een familie uit de Engelse hogere middenklasse tussen 1880 en 1936. 21 
braillebanden. Boeknummer: 17016. 
 
Nathan Englander. Weerzien in het midden van de aarde. Een Mossad-spion voelt zich 
schuldig over zijn daden, maar belandt in een uitzichtloze situatie wanneer hij dit recht wil 
zetten. 10 braillebanden. Boeknummer: 17174. 
 
Andrej Platonov. Dzjan. Een jonge sovjet-econoom keert uit Moskou terug naar zijn volk in 
de woestijn van Midden-Azië om het een gelukkiger bestaan te bezorgen. 7 braillebanden. 
Boeknummer: 17365. 

13: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Hilde Pinnoo. Valtuig. Als een jonge vrouw het graf van haar moeder bezoekt, besluit haar 
oom Midas, van wie zij het bestaan niet weet, haar een brief te schrijven met zijn 
levensverhaal. 8 braillebanden. Boeknummer: 17385. 
 
Marco Balzano. Ik blijf hier. Bekroond met de Premio Bagutta, 2019. Een Italiaanse familie in 
het stadje Curon verzet zich tegen de hypocrisie van de politiek en de arrogantie van de 
macht. 7 braillebanden. Boeknummer: 17389. 
 
Andrew Gross. De loopjongen. Morris heeft een goedlopend bedrijf in New York totdat de 
maffia zich ermee gaat bemoeien. Zijn familie raakt verscheurd als hij kiest hier tegenin te 
gaan. 15 braillebanden. Boeknummer: 17411. 
 



 

Eric-Emmanuel Schmitt. Oscar en oma Rozerood. Deel 3 van de Cyclus van het 
Onzichtbare. Een 10-jarige jongen schrijft brieven aan God over zijn aanstaande dood en 
hoe hij steun vindt in zijn christelijk geloof. 2 braillebanden. Boeknummer: 17427. 
Gerald Murnane. De vlakte. Een cineast probeert het unieke karakter en de sfeer van de 
onafzienbare Australische vlakten in Queensland vast te leggen. 5 braillebanden. 
Boeknummer: 17398. 
 
Peter Høeg. Door jouw ogen. Als Peter zijn vriend Simon, die een zelfmoordpoging heeft 
gedaan, wil helpen, roept hij de hulp in van een oud-klasgenoot die experimenten doet met 
het bewustzijn. 11 braillebanden. Boeknummer: 17421. 
 
Michel Houellebecq. Serotonine. Een landbouwkundig ingenieur weegt, afgezet tegen de 
mondiale vervreemding, de desillusies in zijn professionele en amoureuze leven. 14 
braillebanden. Boeknummer: 44605. 
 
Gerda Dendooven. Tabac. Een jong meisje vlucht met een oudere getrouwde man naar 
Italië. 7 braillebanden. Boeknummer: 17224. 
 
Anne Cathrine Bomann. Agathe. Een 71-jarige psychiater in Parijs eind jaren veertig telt de 
uren af tot zijn pensioen, maar krijgt dan een intrigerende nieuwe patiënte. 4 braillebanden. 
Boeknummer: 17245. 
 
Rita Vrancken. Het ouderlijk huis. Een vrouw neemt in 24 uur haar moeilijke leven door met 
haar moeder die net een beroerte heeft gehad. 8 braillebanden. Boeknummer: 17356. 
 
Femke Vindevogel. Confituurwijk. Een jonge vrouw verhuist na de dood van haar vader naar 
een achterstandsbuurt, waar ze met haar lawaaiige buren moet zien te overleven. Het 
weerzien met een oude schoolvriendin brengt oud zeer naar boven maar mogelijk ook nieuw 
geluk. 8 braillebanden. Boeknummer: 17388. 
 
Willem Elsschot. Het tankschip. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog brengt financieel 
voordeel voor de commercieel aangelegde zwager van de ik-figuur. 3 braillebanden. 
Boeknummer: 17417. 
 
Ottessa Moshfegh. Mijn jaar van rust en kalmte. Als een jonge vrouw wordt ontslagen door 
de galerie in New York waar ze werkt, besluit ze om een jaar thuis te blijven en zo haar leven 
weer op orde te brengen. 12 braillebanden. Boeknummer: 44141. 
 
Lev Tolstoj. Anna Karenina. Een vrouw verlaat haar gezin en gaat in vrije liefde met haar 
minnaar leven, maar blijkt niet opgewassen tegen de spanningen. 61 braillebanden. 
Boeknummer: 44283. 
 
Stefan Brijs. Zonder liefde. Een leraar kijkt terug op een periode in zijn leven waarin hij hecht 
bevriend was met een vrouw die net als hij teleurgesteld was in de liefde, maar heel anders 
met die ervaring omging. 7 braillebanden. Boeknummer: 17374. 
 
Amélie Nothomb. Wie liefheeft wint. Een jonge vrouw neemt op catastrofale wijze wraak op 
haar vader, die haar van jongs af aan nauwelijks aandacht schonk en haar bestaan zo veel 
mogelijk negeerde. 4 braillebanden. Boeknummer: 17376. 
 
Nir Baram. Aan het einde van de nacht. Een schrijver kijkt terug op zijn jeugd in Jeruzalem 
en probeert de dood van zijn moeder en de zelfmoord van zijn beste vriend te verwerken. 14 
braillebanden. Boeknummer: 17393. 
 



 

Laila Ibrahim. De eerste krokus. In 1837 moet een slavin haar babyzoontje verlaten om te 
gaan zorgen voor het pasgeboren dochtertje van haar meesteres. 12 braillebanden. 
Boeknummer: 44927. 
 
Danielle Teller. Er was eens iets anders. De 10-jarige Agnes moet als wasvrouw in een 
landhuis gaan werken, belandt in een klooster en komt weer terug in het landhuis waar ze 
met de landheer trouwt en stiefmoeder van zijn dochter wordt. Hervertelling van het sprookje 
'Assepoester'. 18 braillebanden. Boeknummer: 44986. 
 
Lieke Kézér. De verloren berg. Een weduwnaar probeert het leven met zijn gezin weer op de 
rails te krijgen door op reis te gaan met een camper. 12 braillebanden. Boeknummer: 45087. 
 
Maarten 't Hart. De nachtstemmer. Wanneer de Groningse orgelstemmer Gabriel Pottjewijd 
voor een klus in een Zuid-Hollands havenstadje moet zijn, botst hij met de plaatselijke 
gemeenschap. 13 braillebanden. Boeknummer: 45094. 
 
Oek De Jong. Zwarte schuur. Een dramatische gebeurtenis in zijn jeugd blijft een kunstenaar 
zijn hele leven achtervolgen. 25 braillebanden. Boeknummer: 45095. 
 
Gaby Rasters. Hou me vast zoals ik was. Wanneer een jonge vrouw de diagnose 
borstkanker krijgt, heeft ze veel steun aan haar vriendinnen. De auteur heeft zich voor deze 
roman laten inspireren door het leven van haar recent overleden vriendin. Veel van de 
personages uit het boek bestaan echt en ook de berichten en blogs zijn origineel. 14 
braillebanden. Boeknummer: 45120. 
 
Abdelkader Benali. De weekendmiljonair. Een migrantengezin probeert niet alleen het hoofd 
boven water te houden, maar het ook beter te krijgen. 10 braillebanden. Boeknummer: 
45146. 

14: Reisverhalen 

Daan Goppel. Knalpot : verhalen uit Jakarta. Verhalen van een Nederlandse student in 
Jakarta over het dagelijks leven, de cultuur en ontmoetingen met bijzondere mensen. 6 
braillebanden. Boeknummer: 44372. 
 
Jelle Brandt Corstius. BAM : een reis van niets naar niets. Beschrijving van een reis die de 
auteur met twee vrienden in 2016 en 2018 maakte over de Bajkal-Amoer Magistrale spoorlijn 
van Bratsk naar Sovgavan. 3 braillebanden. Boeknummer: 45151. 
 
Joseph Roth. Charleston op de vulkaan : reportages uit Albanië en Italië. Journalistieke 
reportages uit de jaren 1926-1927 door de Oostenrijkse schrijver over het leven in Albanië, 
toen een samenleving van herders, stamhoofden en bendeleiders, en Italië, waar een 
fascistisch regime onder Mussolini heerste. 6 braillebanden. Boeknummer: 44860. 
 
Adriaan Huigen. Riemen vast : belevenissen van een frequent flyer. Columns over 
persoonlijke belevenissen tijdens vliegreizen en op vliegvelden over de hele wereld. 4 
braillebanden. Boeknummer: 44937 

15: Romantische boeken 

Marina Folkers. Onder de sterren van Montpellier. Een jonge vrouw uit Londen gaat tijdelijk 
in Montpellier wonen en leert daar een aantrekkelijke maar mysterieuze buurman kennen. 13 
braillebanden. Boeknummer: 44498. 
 



 

Natasha Madison. Flirten met de baas. Vertaald uit het Engels. Een jonge moeder krijgt een 
liefdesrelatie met haar baas. 14 braillebanden. Boeknummer: 44501. 
 
Sue Moorcoft. Die zomer in Italië. Drie jonge mensen ontmoeten elkaar in een Italiaans 
dorpje en raken betrokken bij elkaars leven. 17 braillebanden. Boeknummer: 44665. 
 
Roos Verlinden. Dit is liefde! Zes vrouwen, die voor een korte vakantie op Texel zijn, denken 
na over hun leven en hun keuzes. 8 braillebanden. Boeknummer: 44870. 
 
Katherine Center. Mijn leven na jou. Een jonge vrouw probeert na een vliegtuigcrash waarbij 
zij verlamd is geraakt, met hulp van haar zus en een bevriende fysiotherapeut haar leven 
weer op te pakken. 18 braillebanden. Boeknummer: 44892. 
 
Danielle Steel. Een sprookje. Na de dood van een welgestelde wijnboer blijft zijn dochter 
alleen achter met haar slechte stiefmoeder en haar gemene stiefbroers. Gelukkig is er de 
goede fee die over haar waakt. 13 braillebanden. Boeknummer: 44931. 
 
Melissa Brayden. Overgave. Een danseres van het New York City Ballet, die alles op alles 
zet om prima ballerina te worden, heeft een bijzondere klik met een gastdanseres. 15 
braillebanden. Boeknummer: 45141. 
 
Catherine Cookson. Een kans op geluk. Een getrouwde vrouw met twee kinderen vergeet 
niet dat ze is opgegroeid in armoedige omstandigheden. 15 braillebanden. Boeknummer: 
45143. 
 
Jill Santopolo. Het licht dat we verloren. Een jonge vrouw in New York staat voor een 
dilemma: kiest ze voor een stormachtige maar onzekere liefde voor een kunstzinnige man of 
voor een zekere carrière aan de zijde van een liefhebbende kantoorman. 11 braillebanden. 
Boeknummer: 16979. 

16: Spionageromans 

Thomas Engström. Ten oosten van de afgrond. Voormalig Stasi-agent Ludwig Licht werkt in 
Georgië en krijgt daar te maken met partijen die het land willen destabiliseren om de Russen 
een alibi te geven om in te grijpen. 14 braillebanden. Boeknummer: 43321. 

17: Streek- en familieromans 

Gerda Van Wageningen. Citytrip. Een gescheiden vrouw en een weduwnaar proberen hun 
gezinnen met bijna volwassen kinderen samen te voegen. 11 braillebanden. Boeknummer: 
44763. 
 
Susan Meissner. Het tegendeel van verdriet. De lotgevallen van een familie in Philadelphia 
die in 1918 te maken krijgt met de Spaanse griep. 16 braillebanden. Boeknummer: 17401. 

18: Thrillers 

Louise Jensen. De familie. Een jonge Engelse weduwe wordt samen met haar dochter 
opgenomen in een hechte woongemeenschap maar als ze willen vertrekken wordt hen dat 
onmogelijk gemaakt. 13 braillebanden. Boeknummer: 17402. 
 



 

Walter Damen en Hilde Vandermeeren. Bodemloos. Deel 2 van de Lissabon-trilogie. Als 
advocate Kirsten een verdachte van meerdere moorden verdedigt, keren velen zich tegen 
haar. 11 braillebanden. Boeknummer: 17408. 
 
Luc Deflo. Ricky en Ronnie. Als een man met zijn minnares een kamer huurt voor een paar 
spannende uurtjes, lopen de plannen anders dan verwacht en worden ze opgeschrikt door 
ongewenst bezoek. 10 braillebanden. Boeknummer: 17414. 
 
Mads Peder Nordbo. Meisje zonder huid. Wanneer een Deense journalist naar Groenland 
verhuist en de verdwijning van een mummie onderzoekt, ontdekt hij een connectie met een 
aantal oudere moorden. 13 braillebanden. Boeknummer: 17198. 
 
Belinda Bauer. Blinde drift. Na autopech gaat een moeder hulp halen maar keert nooit terug, 
waarna de in de auto achtergebleven elfjarige zoon voor zijn twee jongere zusjes moet 
zorgen en als hij drie jaar later bij een inbraak een mes vindt, weet hij wie zijn moeder heeft 
vermoord. 14 braillebanden. Boeknummer: 17235. 
 
Paul Jacobs. Een hoogst verleidelijk man. De voormalige tv-presentator Thomas Breens 
gaat op zoek naar een radiopresentatrice, tevens minnares van een zakenman met politieke 
ambities, die de dag nadat ze live in een huilbui was uitgebroken spoorloos is verdwenen. 13 
braillebanden. Boeknummer: 17243. 
 
Alex Michaelides. De stille patiënt. Een psychotherapeut bijt zich vast in het achterhalen van 
de reden waarom een vrouw die haar man vermoordde sindsdien geen woord meer heeft 
gezegd. 13 braillebanden. Boeknummer: 17257. 
 
Son Franken. Dossier Doel. Vasthoudende journalisten zorgen ervoor dat gesjoemel en 
leugens rond de kerncentrale van Doel aan het licht komen, waardoor een nucleaire ramp 
kan worden voorkomen. 14 braillebanden. Boeknummer: 44341. 
 
Miquel Bulnes. Openbaringen. Als het lichaam van een neonazi wordt aangetroffen in zijn 
armoedige appartement, is het aan inspecteurs Elvira Muller en Andrej Ruzedksi om de 
daders op te sporen. 13 braillebanden. Boeknummer: 44579. 
 
Blake Crouch. Reset. 'Mijn zoon is gewist.' Dat zijn de laatste woorden die de vrouw tegen 
Barry Sutton zegt voor ze van het dak van een wolkenkrabber springt. Barry begint 
onderzoek naar haar te doen en komt erachter dat er in het hele land mensen in een ander 
leven wakker worden dan dat waarin ze in slaap vielen. 17 braillebanden. Boeknummer: 
44817. 
 
Peter James. Ultiem bewijs. Een journalist jaagt op archeologisch materiaal waarmee het 
bestaan van God bewezen kan worden, maar er zijn levensgevaarlijke kapers op de kust. 30 
braillebanden. Boeknummer: 44827. 
 
Chris McGeorge. Kiekeboe. Een man, die vastzit voor vijf moorden, belooft een schrijver de 
waarheid te vertellen over zijn vermiste vrouw, mits hij hem helpt vrij te komen uit de 
gevangenis.15 braillebanden. Boeknummer: 44835. 
 
Nicci French. Huis vol leugens. Als een vrouw haar minnaar vermoord vindt, poetst ze al 
haar sporen weg, maar raakt daardoor verstrikt in een web vol leugens. 17 braillebanden. 
Boeknummer: 44850. 
 
Mariëtte Middelbeek. Revanche. Als hun 3-jarig dochtertje wordt ontvoerd, belanden haar 
ouders in een nachtmerrie. 16 braillebanden. Boeknummer: 44869. 
 



 

David Baldacci. Een goede daad. Het geluk lijkt even aan zijn kant te staan als 
oorlogsveteraan Aloysius Archer, onschuldig veroordeeld, in 1949 uit de gevangenis komt. Al 
snel is er een baantje in zicht, maar dat dreigt hem opnieuw de kop te kosten. 21 
braillebanden. Boeknummer: 44911. 
 
Joel Rosenberg. Russische roulette. Voormalig agent van de Amerikaanse geheime dienst, 
Marcus Ryker, moet uit handen van de Russen zien te blijven en de verkoop van 
kernwapens van Noord-Korea aan Iran en een mogelijke nucleaire wereldoorlog zien te 
voorkomen. 21 braillebanden. Boeknummer: 45088. 
 
Angelique Haak. Zwarte ziel. Het team van rechercheur Jennifer Brugman moet na de moord 
op een meisje op zoek naar haar verdwenen tweelingzusje. 15 braillebanden. Boeknummer: 
45136. 

19: Utopische / dystopische romans 

Margaret Atwood. MaddAddam. Vormt samen met Oryx en Crake (deel 1) en Het jaar van de 
vloed (deel 2) een trilogie. Door dubieuze keuzes rond o.a. bio-genetica is een dystopische 
maatschappij ontstaan.18 braillebanden. Boeknummer: 16368. 
 
Joost Devriesere. Pest. De heel nabije toekomst. Over de hele wereld, van Aalborg tot 
Zanzibar, vallen mensen plots in slaap. Niemand kent de oorzaak, noch de remedie. Enkele 
inwoners van een Vlaamse provinciestad die aan het onheil ontsnapten, gaan elk op hun 
manier met de situatie om. Sommigen voelen zich bevrijd, anderen maken van de 
gelegenheid gebruik om oude rekeningen te vereffenen. 9 braillebanden. Boeknummer: 
17139. 
 
Louise Erdrich.Toekomstig huis van de levende god. In het Minnesota van de nabije 
toekomst is een zwanger meisje op de vlucht voor de regering die alle baby's weghaalt bij 
hun moeders. 13 braillebanden. Boeknummer: 17262. 
 
Ian McEwan. Machines zoals ik In een alternatief Engeland in 1982, waarin Argentinië de 
Falklandoorlog heeft gewonnen, koopt een man een van de eerste androïdes (robotmensen) 
die direct verliefd wordt op de vriendin van de man. 12 braillebanden. Boeknummer: 17406. 

20: Verhalen 

Charlotte Van den Broeck. Waagstukken. Het verhaal achter dertien gebouwen en 
levensbeschrijvingen van de dertien betrokken architecten, van wie verschillende zelfmoord 
pleegden. 11 braillebanden. Boeknummer: 17358. 
 
Thomas Verbogt. Olifant van zeep. In deze bundel belicht de auteur het dagelijks leven, dat 
nooit gewoon is. 5 braillebanden. Boeknummer: 44812. 
 
Suzanne Vermeer. De eilanden. De eilanden bevat zeven verhalen die zich afspelen op 
eilanden dichtbij en ver weg: van Ibiza tot Bali, van Gran Canaria tot Curaçao. 5 
braillebanden. Boeknummer: 44828. 
 
J.M. Coetzee. De oude vrouw en de katten. Verhalen over Elizabeth Costello, het 
intrigerende alter ego van John Coetzee. Ze is schrijfster, bij het grote publiek vooral bekend 
door een van haar vele romans. 5 braillebanden. Boeknummer: 44849. 
 



 

Rainer Maria Rilke. De andere kant van de natuur.Twaalf prozaschetsen van schrijver-
dichter Rainer Maria Rilke, die leefde van 1875 tot 1926. 4 braillebanden. Boeknummer: 
44924. 
 
Jan Wolkers. Winter-bloei : Jan Wolkers over zijn liefde voor de natuur. Keuze uit de mooiste 
verhalen, brieven, essays, dagboekfragmenten en gedichten van Jan Wolkers over de 
natuur. 6 braillebanden. Boeknummer: 45102. 

21: Waargebeurd 

Floor Van Liemt. Witte raaf : je bent twintig en je krijgt longkanker. Floor van Liemt schrijft 
over haar gedachten, jeugd, toekomst, hoop en verwachtingen, nadat ze de diagnose 
longkanker heeft gekregen. 7 braillebanden. Boeknummer: 44248. 
 
Julio Poch. Acht jaar onschuldig vast : mijn verhaal. Persoonlijk relaas van de Argentijns-
Nederlandse piloot die acht jaar vast zat op beschuldiging van het uitvoeren van 
dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië tussen 1976 en 1983. 19 
braillebanden. Boeknummer: 44451. 
 
Thordis Elva. 7200 seconden. Acht jaar na de verkrachting die 7200 seconden duurde, 
ontmoeten dader en slachtoffer elkaar weer. 15 braillebanden. Boeknummer: 44572. 
 
Sjarrel De Charon. De achterkant van Facebook : 8 maanden in de hel. Ervaringen van een 
content moderator bij Facebook, die moet beslissen welke berichten online blijven staan of 
moeten worden verwijderd, met veel aandacht voor de mensonwaardige omstandigheden 
waaronder hij moest werken. 6 braillebanden. Boeknummer: 44859. 

22: Boeken voor jongvolwassenen 

Jean-Claude Van Rijckeghem. IJzerkop. Gent, 1808. Als de familie van Stans (18, ik-figuur) 
in financiële problemen komt, wordt ze uitgehuwelijkt aan een rijke handelaar. Stans vlucht 
en treedt in het geheim, verkleed als man, toe tot het leger van Napoleon. Haar broer Pier 
(ik-figuur) wil haar terughalen. 14 braillebanden. Boeknummer: 17412 
 
Luc Descamps. Gewoon gevoelig. Flo is hooggevoelig. In de klas is Flo een buitenbeentje en 
haar sterke, lichamelijke reacties en teruggetrokkenheid zijn vaak het mikpunt van pesterijen. 
Als Flo een oogje krijgt op haar buurjongen Lenn, raakt zij helemaal van slag. 6 
braillebanden. Boeknummer: 17298. 
 
Kathelijn Vervarcke. Sneeuw in september. Jutta en Maud zijn vriendinnen en hebben 
beiden reuma. Als Jutta voor genezing wil vechten en Maud euthanasie overweegt, komt hun 
vriendschap onder druk te staan. 7 braillebanden. Boeknummer: 17380. 
 
Elke Sannen. Eén is altijd gelijk aan één. Elia en Segundo: de eerste moet zich gedeisd 
houden voor het regime, terwijl de tweede de zoon is van de dictator van Beleza No Mar. Als 
Elias positie inneemt tegen Segundo, moet hij daarvoor boeten. Maar daardoor leert hij veel 
over ongelijkheid en verzet en krijgt hij nieuwe vrienden. 9 braillebanden. Boeknummer: 
17381. 
 
Joelle Charbonneau. Tijdbom. Zes zeer verschillende tieners, onder wie een moslimjongen, 
een populair meisje, een meisje met overgewicht en een homoseksuele jongen, zitten samen 
opgesloten tijdens een bomaanslag op hun school. Diana, Frankie, Tad, Cas, Z en Rashid 
moeten samenwerken om te overleven. Maar wat als de aanslagpleger één van hen is? 13 
braillebanden. Boeknummer: 44436. 



 

 
Mirjam Mous. Het instituut. Als de Derde Wereldoorlog op uitbreken staat, komt er een 
tegenbeweging op gang om een betere wereld te maken. 15 braillebanden. Boeknummer: 
44506. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie 

Guy Bouten. Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen : de Bende van Nijvel, de CIA en 
de Staatsveiligheid. Onderzoek naar de bende van Nijvel die in de jaren tachtig België 
onveilig maakte met gewelddadige overvallen, de vermoedelijke motieven, daders en 
achtergronden. 16 braillebanden. Boeknummer: 17409. 

2: Exacte wetenschappen 

Norbert Peeters. Darwins engelen : vrouwelijke geleerden in de tijd van Charles Darwin. 
Biografische portretten van tien vrouwelijke wetenschappers waarmee Charles Darwin 
(1809-1882) correspondeerde over o.a. de ontwikkelingen in de biologie en geologie. 17 
braillebanden. Boeknummer: 44638. 
 
Stephen Hawking. De antwoorden op de grote vragen. De wetenschapper en auteur 
Stephen Hawking laat ons zijn laatste ideeën over de grootste vragen van het universum na 
in dit postuum uitgegeven werk. 9 braillebanden. Boeknummer: 44167. 

3: Filosofie 

Jelle Hermus. Leven met wind mee : minder drama in je leven, meer rust in je hoofd. Gids 
voor meditatie en innerlijke rust. 10 braillebanden. Boeknummer: 44840. 
 
Paul Van Tongeren. Willen sterven : over de autonomie en het voltooide leven. Filosofisch 
werk over de achtergronden van autonomie en zelfbeschikkingsrecht betreffende euthanasie 
en de dood. 6 braillebanden. Boeknummer: 44236. 

4: Geschiedenis 

Jeremy Dronfield. De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde : het waargebeurde 
verhaal van het gevecht van een vader en een zoon om te overleven. Geschiedenis van een 
joodse vader en zoon uit Wenen, die tijdens de Holocaust naar concentratiekamp 
Buchenwald werden gestuurd en later in Auschwitz belandden. 17 braillebanden. 
Boeknummer: 17343. 
 
Piet Boncquet. Kinderen van het verzet. Dertien getuigen vertellen het verhaal van hun 
ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders waren. De getuigenissen die 
werden verzameld voor de gelijknamige Canvasreeks. 7 braillebanden. Boeknummer: 
17360. 
 
Gregor Vincent. De man die Nagasaki overleefde : het ongelooflijke verhaal van soldaat Dick 
Büchel van Steenbergen. Levensverhaal van een Nederlandse overlevende van de Japanse 
kampen in Nederlands-Indië en de atoombomaanval op Nagasaki tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 15 braillebanden. Boeknummer: 44987. 



 

5: Gezondheid 

Reginald Deschepper. Je levensstijl als medicijn : zo word en blijf je gezond. Dit boek belicht 
gezondheid op de breedst mogelijk manier, en combineert de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten gecombineerd met eeuwenoude traditionele wijsheden uit diverse culturen. Het zet 
de zeven pijlers van een gezonde levensstijl op een rij: minder stress, meer bewegen, een 
gezonde voeding, sociale steun, voldoende slaap, een positieve mindset en een gezonde 
omgeving. Want als je op elk van deze zeven pijlers inzet, zul je langer, gezonder en vooral 
gelukkiger leven. 14 braillebanden. Boeknummer: 17425. 
 
Yael Adler. Ongemak : lichamelijke taboes en wat eraan te doen is. Bespreking van 
uiteenlopende lichamelijke ongemakken. 15 braillebanden. Boeknummer: 44470. 

6: Kunst en vrije tijd 

Onno Blom. De jonge Rembrandt : een biografie. Reconstructie aan de hand van o.a. 
archieven en schilderijen van het leven van de jonge Rembrandt van Rijn in zijn 
geboortestad Leiden, waar hij tussen 1606 en 1631 woonde. 15 braillebanden. 
Boeknummer: 45108. 

7: Landen, volkeren en reizen 

Stefan Blommaert. De eeuw van Xi : hoe China onze toekomst bepaalt. Journalistieke 
reportage over de maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in China 
onder het bewind van president Xi Jinping. 11 braillebanden. Boeknummer: 17415. 

 
8: Maatschappij 
 
Jan Hunin. Dit land is mijn land : een reis naar Europa. Persoonlijk verslag van een 
Belgische journalist die samen met een groep vluchtelingen uit Syrië meereisde naar West-
Europa. 14 braillebanden. Boeknummer: 17399. 
 
Bianca Toeps. Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Een jonge vrouw beschrijft wat het 
betekent om autistisch te zijn, waar ze tegenaan loopt en hoe lastig het is om zichzelf te 
handhaven in een cultuur van neurotypische personen die aan de norm voldoen. 8 
braillebanden. Boeknummer: 44676. 

9: Natuur, planten en dieren 

Peter Wohlleben. Het geheime netwerk van de natuur : de verrassende samenwerking 
tussen planten en dieren. Op basis van eigen ervaring en wetenschappelijk onderzoek laat 
de auteur verbanden zien tussen planten en dieren en de invloed van menselijk handelen op 
de natuur. 8 braillebanden. Boeknummer: 17265. 
 
Chris Dusauchoit. Katten zoals ze echt zijn. Over de geschiedenis, ontwikkeling en 
eigenschappen van de gedomesticeerde kat. 7 braillebanden. Boeknummer: 17377. 

10: Religie en spiritualiteit 

Julie Hendrickx. Alsof de weg ons zocht : Jeanne Devos en haar strijd voor de dienstmeisjes 
in India. Een intiem levensverhaal van Jeanne Devos, een Vlaamse missionaris en 



 

wereldburger avant la lettre, én een beweging met een onuitwisbare boodschap van hoop en 
solidariteit. 10 braillebanden. Boeknummer: 17387. 
 
 
 

11: Politiek 

Chris De Stoop. Vrede zij met u, zuster : het verhaal van een westerse zelfmoordterroriste. 
Waargebeurde geschiedenis van een tot de islam bekeerde Belgische vrouw, die in 2005 in 
Irak een mislukte zelfmoordaanslag pleegde. 11 braillebanden. Boeknummer: 17244. 
 
Rudi Rotthier. De Verscheurde Staten van Amerika. In de Verenigde Staten, in essentie een 
democratisch land, laten de laatste decennia het ontstaan zien van grote, ontwrichtende 
scheidslijnen binnen de samenleving tussen partijen die steeds minder met elkaar in gesprek 
zijn. 12 braillebanden. Boeknummer: 17347. 
 
Oscar Garschagen. De Chinese droom : wedergeboorte van een ongenaakbare supermacht. 
Journalistieke reportage over de politiek, economie en samenleving in het huidige China. 17 
braillebanden. Boeknummer: 44739. 

12: Psychologie 

Tamara Baars. Als jullie dit lezen ben ik dood. Persoonlijk relaas over de zelfdoding van de 
broer van de schrijfster en het rouwproces dat daarop volgde. 7 braillebanden. Boeknummer: 
44641. 
 
Anselm Grün. Ik blijf aan je zijde : stervenden begeleiden, intenser leven. Overwegingen 
door de benedictijner monnik over stervensbegeleiding, mede als aspect van het werkelijke 
leven, en de rouwverwerking door de nabestaanden. 7 braillebanden. Boeknummer: 45085. 

13:Taal en literatuur 

Ignaas Devisch. Doordenken over dooddoeners : van 'het is wat het is' tot 'het is overal iets'. 
Filosofische visie op ruim honderd dooddoeners die meer zeggen dan op het eerste gezicht 
lijkt. 8 braillebanden. Boeknummer: 44906. 
 
Rita Ghesquière. Duizend namen : het beeld van Maria in de Europese literatuur. De auteur 
schetst een overzicht van de aanwezigheid van Maria in de Europese literatuur. 9 
braillebanden. Boeknummer: 44492. 

14: Varia 

Paul Claes. Wie zei dat? : 500 historische oneliners. In dit boek verzamelt Paul Claes (iets 
meer dan) 500 klassieke oneliners, die iedereen kent, maar die nooit eerder samen werden 
gebracht. Hij gaat na wie ze waar en wanneer heeft uitgesproken, verduidelijkt hun 
historische context en laat zien hoe ze blijven voortleven. Aldus ontstaat een originele 
alternatieve wereldgeschiedenis, van ‘Er zij licht’ tot ‘#MeToo’, waarin verrassende 
uitspraken ergernis oproepen of ontroeren, op weerstand stuiten of worden omarmd.10 
braillebanden. Boeknummer: 17397. 
 



 

Gianni Morelli. De invloedrijkste mensen van onze tijd. Korte biografieën van vijftig 
toonaangevende mannen en vrouwen, vanaf eind negentiende eeuw tot heden. 6 
braillebanden. Boeknummer: 17410. 
 


